
 

 

 عبادت در سبک زندگی اسالمی

 نقش سازندۀ خوف و رجا در طریق بندگی 

 اشاره
دو فضیلت اخالقی هستند که نقاش مهمای در ساازندگی انساان ایفاا  ،خوف و رجا

تنهایی ستایش شاده و از ساوی دیگار   رجا بهکنند. در اسالم از ی  سو خوف و  می
تأکید شده است که باید نوعی تعادل و توازن میان این دو خصالت برقارار باشاد تاا 
انسان از گگند افراط یا تفریط در خوف و رجا به دور باشد. در مقام تبلیا  دیان نیاگ 

دایت دادن، اباگاری کارآماد بارای ها خوف و رجا و به عبارت بهتر ترساندن و امیاد
ر را باه بحاث نوشاتاایان  ،مردم به سوی دین است. با توجه به اهمیت این موضاوع

 دهیم. برخی ابعاد خوف و رجا اختصاص می هدربار

 . اهمیت و آثار خوف1

نگرانی از بروز امری ناخوشاایند در آیناده اسات کاه بار اسااآ »به معنای « خوف»
شاخس  ،ی است که این نگرانایطبیع 1.«های قبعی یا احتمالی پدید آمده است نشانه

و « بایم»، «تارآ»خاوف را باه  ،دارد. در زبان فارسای می را به اقدام برای رفت آن وا
 کنیم.  ترجمه می« هراآ»

خاود را از  ،شاود انساان ه سابب میکی از حاالت و صفات نفسانی است کخوف ی
 ،پلایس برای مثال ترآ از حریق یا دزد یا ؛ند، حفظ کندک ه تهدیدش میکخبرهایی 
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شود که انسان برای حفظ جان و مال و آبروی خود یاا دیگاران، اقادامات و  سبب می
ساازی سااختمان و احتارام باه مقاررات  تدابیر گوناگونی مثل فرار و مبارزه و مقااوم

محدود به  ،کند اجتماعی و رعایت آن را پیش بگیرد. خبرهایی که انسان را تهدید می
کند که پیامبران الهای از  تری نیگ او را تهدید می  خبرهای دنیوی نیست و خبر بگر

های اعمال بدی است کاه انساان در ایان  تر، عقوبت اند و آن خبر بگر  آن خبر داده
چشد و بخش  کیفر بخشی از آنها را در همین دنیا میاعمالی که  .شود دنیا مرتکب می

رو   ایان چشاد. از مای به عالم بارزخ و قیامات ،اعظم آن را پس از انتقال از این عالم
ماراد از آن هماین  ،آیاد خوف از خدا سخن به میان مای هبسیاری از اوقات که دربار

 معنای خوف، یعنی ترآ از مجازات خداست.
 فرمود: امام صادق
ترآ نسبت به گناهان گذشته کاه  :برد مؤمن ]همواره[ میان دو خوف به سر می»

آیا گناهش را آمرزیده است یاا ناه؟[  رده است ]یعنیکداند خداوند با او چه  نمی
ه او را باه کاداند آیا باز هم گناهانی  ه نمیکعمر خود  هو ترآ نسبت به باقیماند

پس مؤمن همیشه خاائف اسات و  ؛اندازد، از او سرخواهد زد یا خیر ت میکهال
 1.«ندک جگ خوف او را اصالح نمی

و فضاائل اخالقای را در  ترین حاالت و صفات نفسانی است خوف از خدا، از ارزنده
هاای  زیرا انسان خداترآ، خواسات خادا را بار خواساته ؛دهد درون انسان رشد می
مشاکالت اخالقای نیاگ در هماین نکتاه  هدارد و کلید حل هم نفسانی خود مقدم می

اَمْنفاَفَمقاَم» فرماید: قرآن کریم می .نهفته است هَِوَأمَّ ْتَسَعِنالَْربِّ َُّ َهـوََوَنَهیال َفـِإنَّ
َةِهيَ َُّ د و نفس خود را از هاوآ یاما کسی که از مقام پروردگارش ترس» 2«:اْلَمْأوَاْلَج
 .«گاه اوستیپس بهشت همان جا ،بازداشت

بیناد و آنچاه را  ه بداناد خداوناد او را مایکسی ک» باره فرمود: این در امام صادق
داناد و ایان بیانش، او را از  ، ماینادک چه از خوب یا بد می شنود و هر گوید، می می
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 1.«سی از مقام پروردگارش ترسیده استکچنین  ؛ارها  زشت باز داردک
دهد و از ساوی  از ی  سو وظایف دینی خود را انجام می ،ترسد کسی که از خدا می

هاای گنااه  از صحنه کند و بسان یوسف دیگر گناهان و کارهای زشت را ترک می
 توجه کنید: زیبا از زبان امام باقر به این حکایت .گریگد می

داد و باه فتناه  ه جوانانشاان را فریاب مایکاسرائیل بود  اره در میان بنیکزنی بد»
ای از آن جوانان گفتناد: اگار حتای فاالن عاباد نیاگ ایان زن را  انداخت. عده می
شد. آن زن با شنیدن این سخن ]به وجد آمد و[ گفات: باه  اش می دید، فریفته می

   گردم تا آن عابد را هم در فتنه بینادازم. پاس شاب وگند! به منگلم بر نمیخدا س
رد. زن گفات: پنااهم کرد. در زد، عابد در را باز کت کهنگام به سو  منگلش حر

اسرائیل مرا به سو  خود  ای از جوانان بنی رد. زن گفت: عدهکده، اما عابد امتناع 
شوم. عابد با شنیدن این  ر و رسوا میخوانند؛ اگر راهم ندهی در دامشان گرفتا می

رد. زن داخل خانه شد و به محض ورود لباساش را باه کحرف در را برایش باز 
نار  انداخت. عابد وقتی زیبایی و وضات ظااهری او را دیاد، خوشاش آماد و ک

جوشاید،  ه بر آتش مایکدستی به او زد؛ اما ناگهان به خود آمد و به سو  ظرفی 
نای؟! ک وی آتش گذاشت. زن ]با تعجب[ پرسید: چاه مایرفت و دستش را بر ر
ار زشت شدم. زن با شانیدن ایان کب این کسوزانم؛ چون مرت گفت: دستم را می

اسارائیل گفات:  سخن از خانه آن عابد بیرون رفت و به جماعات ]جواناان[ بنی
ه دستش را سوزاند. وقتی جواناان باه ساراغ آن عاباد رفتناد، کفالنی را دریابید 

 2«که دستش سوخته است. دیدند

ای  نشاند و گناهانی را که نگد عاده می خوف از خدا و عذاب او، آتش شهوات را فرو
چنانکاه عسال  هم ؛کند انگیگ می داشتنی است، نگد او ناپسند و زشت و نفرت  دوست

انگیگ است. زمانی اشعث  داند در آن سمی مهل  وجود دارد، نفرت برای کسی که می
را زد و حلاوایی شایرین را باه آن  امیرالمؤمنین هیکی شب در خانبن قیس در تار

سالم »دانست  احوال او خبر داشت و می هحضرت تعارف کرد. آن حضرت که از هم
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گویاا آن را باا »آن را نپذیرفت و در توصیف آن حلوا فرماود:  ،«طمت نیست گر  بی
  سپس فرمود:« آب دهان مار یا زهر مار درست کرده بودند

َ   َو » ي َِ ْع
 
ِه َلْو أ َقاِليَم   اللَّ َها   اْْلَ ب  ْسلل 

َ
لَه ِفلي َنْمَللةو أ ْعِصليَ اللَّ

َ
ْن أ

َ
ْفََلِكَها َعَلى أ

َ
ََ أ ْبَعَة ِبَما َتْج السَّ

َها َملا ِلَع  ْهَون  ِمْن َوَ َقةو ِفي َفِم َجلَراَدةو َتْقَضلم  ْم ِعْنِدي َْلَ ْنَياك  ه  َو ِإنَّ د  ْلَب َشِعيَرةو َما َفَعْلت  ِللي  َو ج 
ةو َا َتْبَق 

  به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر افالک آن» 1«:ىِلَنِعيمو َيْفَنى َو َلذَّ
ا  بگیارم  پوسات جاو  کاه از مورچاه هبه من بدهند تا خدا را به اناداز ،است

رد و این دنیای شما از برگی کاه در دهاان ملخای کنم، چنین نخواهم کنافرمانی 
ود یاست و آن را م های فانی و لذت  تر است. علی را با نعمت برای من پست ،ج 
 «ناپایدار چه کار؟!

چنین هنگامی که برادرش عقیل با اصرار از او خواست که ی  م ن گندم اضافه بار  هم
ای را به او  حضرت آهن گداخته ،المال به او بدهد تا خرج عیالش کند سهمش از بیت

ه انسانی به بازیچاه کنالی  از آهنی می» فرمود: ،ند شدعقیل بل هنگدی  کرد و وقتی نال
ه خدا  جبّارش باه خشام گداختاه اسات!؟ کشانی ک داغش کرده و مرا به آتشی می

 2!«.نالی و من از آذری برافروخته ننالم؟ چگونه تو از آزاری می

 . اهمیت و آثار رجا۲

انتظاار پیادایش »از عبارت است « رجا»در مقابل مفهوم خوف، مفهوم رجا قرار دارد. 
بودن اسباب و موجباات   داشتنی و خوشایند که علم یا گمان به فراهم  چیگی دوست

هاا و  ی از پایاهکای ،کنیم. امیاد رجا را در زبان فارسی به امید ترجماه مای 3.«آن باشد
زنادگی نشااط و سار و  ،های حیات مادی و معنوی انسان است. بدون امیاد سرمایه

رود و هار  ای با امید به دنباال کاار خاود مای که هر صاحب حرفهچرا  ؛سامانی ندارد
معنوی انسان اسات کاه  هترین سرمای مهم ،امید به خداتنها با امید زنده است.  ،انسانی

میال کدر دعاا   امیرالماؤمنین .رسد آدمی در پرتو آن به سعادت دنیا و آخرت می
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َجلاء»فرماید:  می  .«رحام کان ،اش امید است به کسی که سرمایه» 1:«اْ َحْم َمْن َ أس  َماِلِه الرَّ
پذیری او، اجابت دعای بنادگان، اعباای  الهی، عفو و مغفرت و توبه هرحمت گسترد

هایی بارای  دیگر از رحمت الهی، زمیناه هها نمون پاداش ده برابر و بیشتر بر عمل و ده
ات ترغیاب پرورش روح امید در دل آدمی است و او را بر طاعت الهی و انجام حسان

 هترین آیات قرآن کاریم اسات کاه وعاد زیر یکی از امیدبخش هبرای مثال آی کند. می
 :دهد جا می گناهان را به صورت ی  همرزش همآ

« ََ ْلیاِعباِد واَعلیقو ذیَنَأْسَرفو َهیَالَّ اللَّ ِهِإنَّ واِمْنَرْحَمِةاللَّ طو َُ ِسِهْمالَتْق وَبَأْنتو نو الـذُّ ْغِتـرو
حیموَجمیع الرَّ ورو َواْلَغتو هو هو روی  ه بر خود زیادهک]ای پیامبر[ بگو: ا  بندگانم » 2«:ًاِإنَّ
آمرزد که  همانا خدا همه گناهان را می ؛امید نشوید اید! از رحمت خداوند نا کرده

 3.«او بسیار آمرزنده و مهربان است

 در روایت آمده است:
ز او نگد پادشاه تعریف کردند. پادشاه او اسرائیل مرد عابدی بود که ا در میان بنی»

نشین و مالزم درگاهش گردد. عابد باه  را خواست و از او درخواست کرد تا هم
آیای  ات در اما بگو ببینم اگر روزی به خاناه ،گویی او گفت: ای پادشاه خوب می

گاویی؟ پادشااه عصابانی شاد و  چه می ،کنم و ببینی که من با کنیگت شوخی می
کنی نگد من چنین ساخنانی بگاویی؟ عاباد گفات: مان  ه جرأت میگفت: چگون

مرا از درگااهش  ،پروردگار کریمی دارم که اگر روزی هفتاد بار گناه از من ببیند
پس چگونه درگااهش را رهاا کانم و  ؛کند ش محرومم نمیا راند و از روزی نمی

گنااه  پاس اگار ؛کند کردن بر من غضب می  مالزم درگاهی شوم که پیش از گناه
 4.«کند؟ با من چه می ،کنم

                                                           
 .«رحم کن ،اش امید است خدایا به کسی که سرمایه. »1

 .12زمر: . 2

هایش ماا را از ایان  باشایم کاه شایبان باا وسوساهالبته باید مراقب . 431؛ صاألمالیشیخ صدوق؛ . 3

باا شیبانی به ناام وساواآ خنااآ،  امام صادق هترین آیه هم محروم نکند؛ زیرا به فرمود امیدبخش

در گناه افتاد، اساتغفار را از یااد او اندازد و چون  انسان را در گناه میهای دروغ و آرزوهای دراز  وعده

 برد. می
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 فرمود:  چنین امام صادق هم
آورناد. خداوناد باه او  می ،ای را که به خود ستم کرده اسات در روز قیامت بنده

ت نداشتم؟ می می ت نکردم، آیا از معصیتم باز  گوید: آری  فرماید: آیا به طاعتم امر 
باه مان  ،اهم عاذابم کنایپروردگارا! ولی شهوتم بر من غلبه کرد؛ پس اگر به گن

دهد که او را به سوی آتاش بریاد. آن شاخس  ای. خداوند دستور می ستم نکرده
گویاد: گمانات باه مان چاه باود؟  گوید: ]خدایا[ گمانم به تو چنین نبود. می می
دهد که او را باه ساوی  گوید: گمانم به تو بهتر از این بود. خداوند دستور می می

 1گمانیت به من در این لحظه به تو نفت رساند. گوید: خوش بهشت برید و می

 تعادل خوف و رجابایستگی . 3

خوف و رجا با هم و به صاورت دو صفت هر ی  از برای رشد و تکامل انسان باید 
اهرمای  ،متعادل در درون او موجود باشد و خوف، اهرمی برای تعادیل رجاا و رجاا

چنین ساتایش  از مؤمنان را اینچنانکه قرآن کریم بعضی  برای تعدیل خوف باشد. هم
ــهِ»کنااد:  می ــَةَربِّ ــواَرْحَم َوَیْرجو ََ ــَر اآلِْف ــَذرو ترسااد و بااه رحماات  از آخاارت می» 2:«َیْح

از عاذاب آخارت هاراآ دارد و باه رحمات پروردگاارش  .«پروردگارش امید دارد
 ،در برخی دیگار از آیاات قارآن 3کند. یعنی میان خوف و رجا تردد می ؛امیدوار است

چنین دعاکننادگانی از  ،و در ضمن آن 4کردن همراه با خوف و رجا ستایش شده عاد
خوف و رجاا در  5اند که رحمت خداوند به آنان نگدی  است. نیکوکاران دانسته شده

چون دو بال پرندگان است که برای پرواز در آسمان باه هار دو نیااز  هم ،مسیر بندگی
 :است

    د بب ب   و خوف بد دب  يا ح ل دآ کف  ر
 

 6  یر که چون    ب ل گمدد  م م دآ رمودآ  م 
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شرط ایماان  اهمیت همراهی خوف و رجا تا بدانجاست که در روایت امام صادق
 دانسته شده است:

ى يَ » ْؤِمنًا َحتَّ ْؤِمن  م  ون  اْلم  فًا َ اِجيًا َو َا يَ َا يك  ِِ وَن َخا لى يَ ك  فًا َ اِجيًا َحتَّ ِِ ون  َخا لوَن َعلاك  ِمًَل ك 
لواَخاف  َو يَ ِلَما يَ  مؤمن، مؤمن )حقیقی  نیست تا اینکه خائف و امیدوار باشاد » 1:«ْرج 

 ،ترساد و باه آن امیاد دارد و خائف و امیدوار نیست تا اینکه باه آنچاه از آن می
 .«عامل باشد

خوف  تنها اگار  .آفرین است بدون دیگری خبرساز و مشکل ،هر ی  از خوف و رجا
 چه بسا سر از دنیاستیگی و انگوا یا یأآ و نا ،نباشد و با آن تعدیل نشودبا رجا همراه 

د امیدی از رحمت حق در  2بلکاه قاتال اوسات. ،ترین بالی جان انسان که بگر  آور 
چه بسا سر از ترک عمال و امان از مکار خادا و  ،رجا نیگ اگر با خوف تعدیل نشود
هاگن راه بنادگی هساتند. شخصای آورد کاه هار دو ر افتادن در آرزوهای فریبنده در

گویند: امیاد داریام و  کنند و می عرضه داشت: گروهی گناه می خدمت امام صادق
اینان گروهی هستند » آید. امام فرمود: چنین هستند تا مر  به سراغشان می پیوسته این

 گویند، از امیدواران نیساتند! ه در میان آرزوها ]ی پوچ= أمانّی[ سرگردانند. دروغ میک
از آن   ه از چیاگی بترساد،کاسی کند و ک ه به چیگی امید دارد، آن را طلب میکسی ک
 3.«گریگد می
لَه َخْوفلًا َا ا  » رو آن حضرت فرمود:  این از لَك َعَللى َمَعاِصليِه َو َخلِف اللَّ  ِ َجرِّ لَه َ َجلاًء َا ي  ْ ج  اللَّ

َك ِمْن َ ْحَمِتله ْؤِيس  ند کاش دلیر ن ه تو را بر معاصیکاش چنان امیدوار ب به خداوند آن» 4 «:ي 
 .«ه از رحمتش نومیدت نگرداندکو چنان از او بترآ 

در وصایت لقماان چاه مباالبی باود؟  :پرسیدند در روایت دیگر  از امام صادق
 حضرت در پاسخ فرمود: 
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 ه به پسرش گفات:کترین چیگش، این بود  چیگها  شگفتی در آن بود و شگفت»
ََّ َو  َه َع َقَللْيِن  َخِف اللَّ وِأ الثَّ ن  َه َ َجاًء َلْو ِجْئَته  ِبذ  َبَك َو اْ ج  اللَّ َقَلْيِن َلَعذَّ َجلَّ ِخيَفًة َلْو ِجْئَته  ِبِبرِّ الثَّ

 ،ها  جن و انس را هم برایش ببار  یکه اگر نیکاز خداوند چنان بترآ :  َلَرِحَمَك 
و اناس را هام  ه اگار گناهاان جانکاند و به او چنان امیدوار باش ک عذابت می
 1.«ندک بر تو رحمت می ،برایش ببر 

 فرمود: [ میسپس فرمود: پدرم ]امام باقر
َن َهَذا َلْم يَ » ِِ و   َ َجاءو َلْو و  و   ِخيَفةو َو ن  وَ اِن ن  ْؤِمنو ِإاَّ ]َو[ ِفي َقْلِبِه ن  ه  َلْيَس ِمْن َعْبدو م  ْد َعَللى ِإنَّ َِ

َن َهَذا َلْم يَ  ِِ ْد َعَلى َهَذاَهَذا َو َلْو و  ه در دلاش دو کامؤمنی نیست جاگ این ههیچ بند» 2«:َِ
از   هایچ یا ،ه اگر این دو با هم سنجیده شاوندکنور است: نور بیم و نور امید 

 .«تر نیست دیگر  سنگین

اندیشیدن  .گردد وتاهی و تقصیر بنده در انجام وظایف بندگی باز میکبه  ،منشأ خوف
خوف را در دل ماؤمن افاگایش  ،دهد اران وعده میکگنهه خداوند به کهایی  عذاببه 
رحمت و بخشاش و  هگستر هرساند. از سو  دیگر مالحظ دهد و به حد کمال می می

از آنجا که  3شود. ه باالترین درجات امید میکسبب امید و بل ،لبف خداوند بر بندگان
و لباف  نهایات مشامول رحمات ه درکداند  انسان از عاقبت خود خبر ندارد و نمی

ه هار دو حالات کاخداوند خواهد شد و یا سگاوار خشم و عذاب او، سگاوار اسات 
باه یااران خاود  ناد. امیرالماؤمنینکخوف و رجا را توأم با هم در خاود تقویات 

برید و هم از او بیم شادید داشاته   توانید هم به خداوند گمان نی اگر می» فرمود: می
باه قادر بایمش از  ،بنده باه پروردگاارش  نیه به درستی گمان کنید کچنین  ؛باشید

 4.«ترسند از او بیشتر می ،ترند گمان ه به خداوند خوشکاوست و آنان 
همواره دو روش انذار و تبشیر را با هم باه  ،تبلی  دین هآوران وحی الهی در عرص پیام

شایر و را ب پیامبران و در رأآ آنان پیامبر خاتم ههم نیگ قرآن کریم .اند بسته کار می
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جا که از عذاب خداوند و آتش سوزان دوزخ ساخن  نامد. در قرآن کریم هر می 1نذ یر
های بهشاتی نیاگ  خداوند و نعمت  هبه میان آورده، معموالً در کنار آن از رحمت گستر

 فرمود: یاد کرده است. امیرالمؤمنین
ْم ِباْلَفِقيِه َحقِّ » ك  ْخِبر 

 
 َا أ

َ
ْم ِملْن َعلَذاِأ َمْن َلْم  ؟ اْلَفِقيِه   أ لْؤِمْنه  لِه َو َللْم ي  اَس ِمْن َ ْحَمِة اللَّ ِط النَّ َقنِّ ي 

ْرآَن َ ْيَبًة َعْنه  ِإَلى َيْيلِروِ  ِ  اْلق  ِه َو َلْم َيْتر  ْم ِفي َمَعاِصي اللَّ ْص َله  َرخِّ ِه َو َلْم ي  آیاا شاما را » 2:«اللَّ
امیاد نکناد و از  نا کسی که مردم را از رحمت خداوند ؟از فقیه حقیقی آگاه کنم

هاای خادا را ندهاد و  عذاب او نیگ ایمنشان نگرداند و به آنان رخصات نافرمانی
 .«قرآن را به سبب رویگردانی از آن به سوی غیر آن، ترک نکند

 د دی بيند    آ    ند    دم   یه  یقدرب  
 

 که ب را دآ بخ بحن  به  أس چ ی ب د  
 

 کد ی د ندا   یه  یقرب د د  دآ  فدو  دم   
 

 دب طدوف دل تدو خدوف خدرد     که کی آیر
 

  دد دب بدد ب  دآ دو حدد  تن  ددر  دشدد  بود دو ی بودش  دب کي ن  کسم که شجر
 

 دا ددبا تو کد  شدت د  دشد م بزدم     
 

  جب کده ت د ه بوا دآ ک د ب بحدم  هد      
 

 3یدد دم آ نتددا ی  م ددم   گ دد   ب ددر 
 

 تددم دآ  دد  ی دشدد  و  دد  نيزدد  دگددم بدد ب 
 

 نتر به  تمض  فو  فدوب چدون  یدو ر   
 

 4ه    توبدده بخ  تصددي  کندد ا ب دد بدد
 

رو   ایان از ؛اناد حتی در دعاهای خود نیگ خوف و رجا را باا هام آمیخته بیت اهل
برای مثال در دعاای کمیال در  ؛یکی از ابگارهای مهم تربیت دینی است ،آناندعاهای 

کناد و باا خداوناد  های آتاش دوزخ تصاور می جا بنده خاود را در میاان شاعله ی 
 کند: نیاز می و رازچنین  این

( ِفيَهلا » ْسلَجن  لِجَن )ي  ْسلِلمو س  ْبَجاَنَك َيا ِإَلِهي َو ِبَجْمِدَ َ َتْسَم   ِفيَهلا َصلْوَ  َعْبلدو م  َراَ  س   َفت 
َ
أ

َخاَلَفِتِه َو َذاَق َطْعَم َعَذاِبَها ِبَمْعِصَيِتِه  آیا باور کنم ای معبودم که تسبیح و حماد » 5:«...ِبم 
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اش در  شنوی که به سبب نافرمانی مسلمانی را در آتش می هصدای بند ،تو راست
 .«اش طعم عذابش را چشیده است آنجا زندانی شده و به سبب نافرمانی

چناین  شود و ایان کشد که بردباری و فضل و رحمت خدا را یادآور می اما طولی نمی
ْم َكْيلَف  َيا َمْواََي َفَكْيَف َيْبَقى ِفي اْلَعَذاِأ َو » دهد: به خود امید می

َ
و َما َسَلَف ِمْن ِحْلِمَكَ أ َو َيْرج  ه 

ل  َفْضَلَك َو َ ْحَمَتَك  م 
ْ
َو َيَ ا   َو ه  ه  النَّ ْؤِلم   ،ات در عاذاب بماناد موالی من! چگونه بناده» 1:«... ت 

ا چگوناه آتاش او را باه درد یاات ]چشم[ امید دارد؟!  ه به بردباری گذشتهک حالی در
 «میدش به فضل و رحمت توست؟!که ا حالی در ،آورد می

ای در انساان دارد و  تأثیر سازنده ،روشن است که هر ی  از این فراز و فرودهای دعا
 دهد. او را در مسیر بندگی پرورش می

                                                           
 همان.. 1


